
 
 
Årsberetning 2007 for ApiAid  
 
Med 2007 har nødhjælpsorganisationen 
eksisteret i 6 år. Vi har ikke modtaget så 
store tilskud i 2007 som forrige år, men har 
derimod udført et større arbejde selv for at 
opnå det, som vi har gjort. Vi kan således 
glæde os over en indtægtsfremgang på 
næsten kr. 200.000 i forhold til 2006. 
 
Izmail - Ukraine 
 
Hjælpen til Izmail slog atter nye rekorder i 
2007.  
 

 
 

Vi fik sendt 2 lastbiler på 90 m3 hver til 
Ukraine, hvoraf den ene blev sponsoreret af 
Mellemfolkelig Samvirke. En tredje 
transport med tilskud blev først sendt i 
begyndelsen af januar 2008. 
 

 
 
Vi havde et team fra Århus og Korsør i 
Ukraine i september, og vi blev overrasket 
over at se den taknemlighed, som vor hjælp 
medfører. Det er tydeligt at se, at vor 
samarbejdspartner i Izmail er blevet kendt i 
byen på grund af den hjælp, som sendes fra 
os. 
 
I november 2006 søgte vi Økonomi-
styrelsen om kr. 50.000 til etablering af et 
aktivitetsområde for børn og unge på 
organisationens område. Beløbet blev 
bevilget i sommeren 2007 og opførelsen 
heraf er ved årets udløb stort set fuldført. 
 
Under SommerCamp 2007 blev der samlet 
ind til et bespisningsprojekt, som den lokale 
NGO, Feed the Hungry har i Izmail. 
Indsamlingen blev foretaget i samarbejde 
med vor samarbejdspartner i Korsør. Der 
blev indsamlet godt kr. 102.000, men 
behovet er imidlertid kr. 250.000. Vi har 
derfor umiddelbart efter årets udløb søgt 

Økonomistyrelsen om kr. 88.000 til 
indretning af køkkenet og spiselokalerne. 
 
Afrika  
 
Vi har ikke haft mulighed for at sende 
container til Afrika i 2007. så vores hjælp 
består i at støtte børnehaven og skolen, når 
der opstår akut behov for det. Vi sendte 
således kr. 10.000 til køb af mad, da tørken 
var ved at gøre tilværelsen uudholdelig for 
vore elever og deres familie. 
 

 
 
I Eritrea er de kristne forfulgt og mange 
familieforsørgere sidder i fængsel, som ofte 
består af en jerncontainer anbragt midt i 
solen. ApiAid bidrog med kr. 5.000, da der i 
2007 blev sendt hjælp til nogle af disse 
familier. 
 
Sri Lanka 
 
Vi har heller ikke i 2007 ydet økonomisk 
hjælp til Sri Lanka. Det skyldes dels at de 
projekter, der blev iværksat i 2005 først er 
færdiggjorte i 2007, dels den voksende uro 
på øen, efter at de tamilske tigere er blevet 
erklæret for at være en terrororganisation.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi arbejder dog med flere projekter og er i 
forhandling med Danida, som gerne vil have 
os som samarbejdspartner i Sri Lanka. 
Danida har ikke i forvejen projekter 
kørende på Sri Lanka og anser os som en 
seriøs partner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er engageret i projektet New Life Village, 
hvor der opføres 24 boliger, kontor, fælles-
lokale, sundhedsklinik og en legeplads. Vi 
har finansieret grunden til det samlede 
projekt og forventer, at vi vil gå aktivt ind i 
etableringen af sundhedsklinikken. Men 

desværre forhindrer borgerkrigen os i at 
engagere os på det niveau, som vi gerne 
ville. 
 
Smukt & Brugt 
 
2007 blev året, hvor vi den 2. marts kunne 
åbne vores nye genbrugsbutik Smukt & 
Brugt på hjørnet af Paludan Müllersvej og 
Møllevangs Alle. Den gamle Ekkodalens  
 

 
Genbrug blev efterhånden for lille, og vi 
besluttede at lejet nye lokaler, som er 5 
gange så store men kun til den tredobbelte 
pris. Alligevel var det en satsning, for nul-
punktomsætningen pr. dag ligger væsentlig 
over det vi højst har solgt for pr. dag i 
Ekkodalens Genbrug. Men vor beslutning 
blev ikke til skamme. I 2007 kunne vi 
realisere et overskud i butikken på kr. 
88.000 efter at hovedparten af etablerings-
udgifterne også var betalt. I Ekkodalen 
havde vi svært ved at komme op på kr. 
80.000 i overskud uden væsentlige 
omkostninger. Vi har store forventninger til 
Smukt & Brugt, og omsætningsfremgangen 
måned for måned ser lovende ud. 
 
Vores økonomiske fundament er det over- 

 
 
skud, som bliver skabt i vores genbrugs-
butik. Uden den er al vor nødhjælpsarbejde 
ikke mulig. Vi retter derfor en rigtig stor tak 
til alle de frivillige, som dag efter dag står i 
butikken. 
  
Vi siger også tak til de mange, der hver 
måned er med til at pakke i kasser og sæk-
ke - og pakke container og lastbiler, når der 
er behov for det. Det praktiske arbejde 
planlægges og koordineres af Pia, Gunhild 
og Magne, der med deres ubeskrivelige ind-
sat, er en afgørende brik for at arbejdet i 
ApiAid kan lykkes - sammen med de efter-
hånden op mod 50 frivillige medarbejdere. 
 
Gud velsigne jer alle – medarbejdere, 
hjælpere osv. – lønnen får ingen af jer her, 
men senere – men glæden og visheden har 
vi - vi er med dèr, hvor vi kan gøre en 
forskel - og samtidig mærker vi den store 
taknemlighed fra de nødlidende - det er løn 
nok i sig selv. Jeg kunne onde jer alle  
sammen at komme med til f.eks. Ukraine 
og mærke, hvor taknemlige de er for den 
hjælp, du er med til at formidle. 
 
Peter 


